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Curso Avançado de Gestão de Crises
Introdução:
Consoante o objeto de análise, pode-se falar em crise humanitária, crise
diplomática, crise económico-financeira, crise social, crise política, crise securitária,
crise ambiental, crise militar, crise no sistema de justiça, crise de valores, etc.
Será importante referir que, em muitos casos, as crises são multidimensionais,
transversais e abrangentes, não podendo ser caraterizadas como tendo uma
vertente meramente política, social ou económica.
Desde a década de 90 do século XX e mais marcadamente desde os atentados
terroristas de 11 de Setembro de 2001 em Nova Iorque e Washington, a gestão de
crises ocupa um lugar central nas políticas nacionais de defesa, segurança interna e
justiça, bem como nas estratégias das organizações internacionais para fazer face a
conflitos armados, ao terrorismo transnacional, à criminalidade organizada, às
catástrofes naturais e desastres de origem humana.

Objetivos:
O Curso de Gestão de Crises combina a vertente académica com uma vertente
prática, analisando o fenómeno das crises numa perspetiva multidimensional, de
modo a fornecer as bases para a compreensão das crises, sua génese,
desenvolvimento e consequências.
Os objetivos do Curso são:
1. apresentar uma visão holística das crises e refletir sobre as suas implicações
políticas, sociais, económicas e culturais;
2. enquadrar os aspetos civis da gestão de crises em diversos teatros de
operações em contextos de segurança interna e de cooperação
internacional;
3. abordar algumas das principais ameaças e riscos à segurança internacional e
segurança interna dos Estados;
4. desenvolver a reflexão sobre o papel dos diferentes pilares no quadro da
gestão de crises: diplomacia, polícia, justiça, forças armadas, administração
civil e proteção civil;
5. contextualizar os aspetos tático-operacionais da participação das forças de
segurança em cenários de crise e pós-conflito no quadro externo e transpor
as mais valias deste empenhamento para o quadro interno;
6. desenvolver competências adequadas à compreensão da gestão de crises,
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designadamente da gestão de incidentes tático-policiais, gestão de risco,
comunicação em cenários de risco no quadro das missões internacionais e no
quadro interno.

Público-alvo:
Profissionais das Forças e Serviços de Segurança, dos Corpos de Bombeiros, da
Proteção Civil, funcionários de Ministérios com atribuições na área da segurança
interna, da defesa e negócios estrangeiros, Magistrados do Ministério Público e da
Magistratura Judicial, Militares, Jornalistas, Advogados, funcionários das Autarquias
locais e outras profissões, ligadas direta ou indiretamente à segurança, como
funcionários de entidades bancárias, seguradoras, serviço social, médico-hospitalar,
redes de transporte, hotelaria, empresários, gestores, dirigentes públicos,
profissionais de comunicação social, e profissionais de áreas afins.

Avaliação:
A avaliação do Curso far-se-á mediante avaliação contínua e realização de exercícios
práticos.
No final, será entregue Certificado de participação e conclusão do curso.

Plano de Estudos:
- Segurança Interna;
- Terrorismo;
- Criminalidade Organizada;
- Criminalidade Violenta e Grave;
- Manifestações Violentas e Distúrbios Civis;
- Catástrofes Nacionais;
- Ciberameaças.

Método:
O Curso decorrerá em sala, através de métodos expositivos, com trabalhos de grupo
e discussão de casos práticos, análise de legislação e documentação.
Ao Curso aplica-se a Chatham House Rule.
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Coordenadores Executivos:

Coordenador Científico:

Direção de Ensino

Superintendente Luís Elias
Intendente Sérgio Felgueiras

Corpo Docente:
Personalidades de reconhecido currículo científico, pedagógico ou profissional e de
acordo com os objetivos e programa do curso.

Créditos:
2,5 ECTS

Número de Vagas:
25 vagas.

Início do Curso / Duração / Horários:
O Curso tem início a 3 de maio de 2018 e terminus previsto a 21 de junho de 2018,
com a duração de 60 horas e em horário pós laboral, com 3 sessões semanais
(terças, quartas e quintas, das 18h30 às 22h). As sessões podem sofrer alterações,
por razões de conveniência e força maior.
O início do curso depende de haver número mínimo de inscritos.

Condições de Acesso:
A frequência do curso depende da validação da inscrição pela Coordenação
Científica, atendendo ao enquadramento no público-alvo, apreciação curricular e n.º
de vagas disponíveis.
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Inscrição / Propinas:
Data limite para inscrição: 20 de abril de 2018.
Taxa de inscrição: € 50 euros.
Propinas: € 300,00; beneficiam de um desconto de 10% sobre os montantes
previstos, os candidatos pertencentes ao mapa de pessoal da PSP (com ou sem
funções policiais), bem como os ex-alunos de cursos ministrados no ISCPSI.
(de acordo com pontos 8.9, 8.10 e 8.17 da Deliberação do Conselho de Gestão do
ISCPSI, de 22 de fevereiro de 2017)
NOTA: A taxa de inscrição e propinas são liquidadas só após validação da inscrição e
antes do início do curso.

Candidaturas:
Entrega da documentação de inscrição na Secretaria Escolar da Direção de Ensino.

Documentação:
Formulário de inscrição, acompanhado de:
Curriculum Vitae (modelo Europass);
Fotocópia do Certificado de Habilitações;
1 foto tipo passe;
1 foto em formato digital;
Fotocópia do Cartão de Cidadão ou do Bilhete de Identidade ou do Passaporte, caso
tenha consentido na sua reprodução (campo 7 do formulário de inscrição). Caso não
tenha preenchido a declaração de consentimento para reprodução do cartão de
cidadão, deve entregar declaração escrita, sob compromisso de honra, com os
elementos identificativos (nome, nacionalidade, data e local de nascimento, filiação,
número de identificação fiscal, número de Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade
com a indicação da respetiva data de validade).

MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS POLICIAIS
E
SEGURANÇA INTERNA

Informações:
Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna
Rua 1.º de Maio, n.º 3 - Alcântara
1349-040 Lisboa
Telef.: 21 361 39 00 Fax: 21 361 05 35
E-mail: de.iscpsi@psp.pt

